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bakkerijmachines

Nieuw zijn  de mini silo’s  voor prémixen en  
grondstoffen die geschikt zijn voor bulkopslag. 
Zo wordt voorkomen dat voor specialistische 
producten in kleine hoeveelheden, steeds met 
(halfvolle) verpakkingen van magazijn naar 
bakkerij moet worden gelopen. 
De mini silo’s worden in het totale systeem 
geïntegreerd en kunnen dus ook volgens de 
receptuur worden aangestuurd. Ook hier 
kunnen weer meerdere soorten worden 
gemixt.

NIEUW !



Omdat we silo’s in elke maat kunnen
maken, hoeven moeilijke plekken als 
bijv. een zolder geen obstakel te zijn 
om ze te plaatsen. Zie de foto geheel 
onder.

Op de afbeelding rechts staat een 
25-tons silo met bodembeluchting.

Waarom bodembeluchting en geen 
mechanisch woelsysteem? Voor het 
venster is duidelijk zichtbaar dat het 
meel luchtig wordt gehouden tijdens 
het aftappen. Het meeloppervlak in 
de silo blijft gelijkmatig verdeeld, 
de frisse lucht die door het bodem-
doek wordt geblazen voorkomt het 
ontstaan van muffe lucht in de silo. 
Dit komt ten goede aan de kwaliteit 
van het meel.

De volmelder is verbonden met een 
akoestisch of optisch signaal bij het 
vulpunt van de meelsilo-installatie. 
De meelleverancier merkt direct 
wanneer de silo vol is.

Automatisering.
Alle recepturen kunnen via een PC 
naar de weegschaal worden gestuurd, 
zodat de recepten in de bakkerij 
opgevraagd kunnen worden. Deze 
receptenweegschaal kan ook worden 
gekoppeld aan de siloweging.

Een mooie combinatie hiervan is de 
siloweging met het watermeet-en 
mengapparaat gekoppeld aan de 
receptenweger.

Ook de aansturing van vloeibare 
toevoeging alsmede vloeibaar gist 
behoort tot de mogelijkheden.

Opbouw in modules.
Het automatiseringssysteem is 
opgebouwd uit verschillende modules 
die gekoppeld kunnen worden. Elke 
module werkt zelfstandig, zodat dit 
systeem in fasen aangeschaft kan 
worden, bijvoorbeeld eerst een 
koppeling met het watermeet- en 
mengapparaat en in een later 
stadium de receptenweger.

Zo kan ineens of in meerdere stappen 
een geautomatiseerd deegberei-
dingssysteem worden opgebouwd 
waarmee feilloos gewerkt kan 
worden.

Er zijn meerdere weegsystemen 
mogelijk, doch vanwege de 
nauwkeurigheid en de mogelijkheden 
wordt vrijwel uitsluitend de electro-
nische weging toegepast.

Zowel de weegbunker als het 
weegframe wordt in roestvrijstaal 
uitgevoerd. Omdat elke bakkerij 
verschillend is, wordt het frame 
ter plekke ingemeten en op maat 
gemaakt.

De gehele installatie kan worden 
bediend middels een fraai uitgevoerde 
en gebruiksvriendelijke bedieningskast 
die op ooghoogte is gemonteerd bij de 
weegbunker. Ook het watermeet- en 
mengapparaat kan worden gekoppeld 
aan de weging van de meelsilo’s.

De solide uitlaatklep is gemakkelijk 
te bedienen en zorgt voor een 
perfecte luchtdichte afsluiting van 
de weegbunker. Hierdoor kunnen 
geen verstoppingen in het transport-
systeem ontstaan. Een pneumatische 
klep met drukknopbediening is ook 
mogelijk.

Afhankelijk van uw omzet en 
beschikbare ruimte kunnen 
wij een op maat gemaakte 
silo voor u bouwen.
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